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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136 

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, ing. Tomáš Kotas,  

ing. Mária Skopalíková, p. Lidye Kováčová 

 

Omluvení zastupitelé: p. Jaroslav Dohnal 

  

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Lidye Kováčová  

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, ing. T. Kotas 

 

1. Dle pozvánky byl návrh programu jednání ZO následující: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Rozpočtová opatření 

5. Žádosti o dotace 

6. Oprava místní komunikace 

7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 

8. Prodeje a pronájmy pozemků  

9. Různé  

ZO o navrženém programu jednání hlasovalo s tímto výsledkem: pro 6, zdržel se 0, proti 0, čímž tento 

program jednání schválilo. 

 

2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení:  

RNDr. Hynek Sekanina, p. Lidye Kováčová a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, ing. 

T. Kotas 

 

3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření schválené starostou obce, toto rozpočtové 

opatření je v Příloze 1 – První RO z jednání, a to k usnesení i zápisu. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření, které je v Příloze 2 – Druhé RO z jednání, a to k 

usnesení i zápisu. 

 

5. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky na topení seniorům tak, jak je uvedeno v Příloze 3 k tomuto 

zápisu i usnesení. 

 

6. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci ve výši 100 tis. Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 

na žáky školy v Holčovicích, schválená smlouva je přílohou č. 4 k tomuto zápisu i usnesení. 

 

7. Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu o opravě místní komunikace s firmou JHF 

Heřmanovice, která se stala vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku vyhlášenou obcí na 

Profilu zadavatele, vyhodnocení výběrového řízení je v příloze 5 k zápisu z jednání zastupitelstva 

obce dne 12.9.2022. 
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8. Zastupitelstvo obce odložilo projednání žádosti o pozemky na stavbu RD na dobu po projednání 

žádosti osobně s žadatelkou, a to z toho důvodu, že požadované pozemky nejsou územním plánem 

obce určeny k zastavění – blíže v příloze 6 k zápisu z tohoto jednání.   

 

9. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí situaci na p.č. 4247 a kolem p.č. 1905 a st. 628, vše v k.ú. 

Heřmanovice. 

 

10. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 1168, výměra 910 m2, paní Daňkové Monice, 

Haškova 2348/2, Opava, a to za cenu 200 Kč/m2 bez DPH. 

Odůvodnění: 

Jde o pozemek kolem jejího domu pro rodinnou rekreaci č.p. 80 v Heřmanovicích, pozemek je po léta 

oplocen a užíván jako zahrada. 
 

11. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost p. ing. Tomana, Heřmanovice 303, o prodej části pozemku  

p.č. 4390 dle GP dle přílohy č. 6 k  usnesení a zápisu ze ZO dne 6.6.2022. 

Odůvodnění: 

Parcela č. 4390 je místní komunikací, prodejem pozemku bez omezujících podmínek by byl omezen 

přístup a omezen či znemožněn příjezd k domu č.p. 302 i průchod po p. 4390 spojující místní 

komunikaci MK31c s hlavní silnicí II/453 procházející obcí.  

 

12. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 1315 o výměře asi 182 m2, a to dle GP dle přílohy 5 

usnesení ze 27.6.2022, p. Radku Onderkovi, Srbská 263/7, Ostrava, a to za cenu 200 Kč/m2 bez DPH. 

Odůvodnění: 

Jde o oplocenou či již před lety ohrazenou a jako zahrada či plocha k domu užívanou část p.č. 1315. 

 

Bližší informace o průběhu jednání jsou uvedeny v Zápisu z jednání.  

 

 

Heřmanovice 12. 9. 2022 

 

podpisy anonymizovány        

.............................................    ................................... 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 


